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Afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest voor de Lea Dasbergschool, haar medewerkers en de
ouders/verzorgers. Er zijn veel veranderingen geweest waarbij het vertrek van Martiene van Netten
als directeur en de komst van Johan Bosman het meeste opvalt.
Binnen de MR zijn het afgelopen jaar diverse onderwerpen besproken tijdens de acht vergaderingen
die we hebben gehad.
Er zijn drie onderwerpen die steeds op de agenda zijn teruggekomen.
Het eerste onderwerp is het inspectierapport en de wijze waarop de school daarmee om gaat. Welke
verbeteringen zijn ingezet en hoe kunnen we zorgen dat we als school weer op het juiste niveau
komen. Veel zaken zijn door directie en team opgepakt en iedereen heeft zich ingespannen om het
maximale eruit te halen. Het was voor de MR soms lastig manoeuvreren om de juiste informatie te
verkrijgen.
Het tweede onderwerp wat bijna elke vergadering op de agenda heeft gestaan is het continurooster.
Al zeer lang is dit een regelmatig terugkerend onderwerp in de MR. Aan het begin van dit schooljaar
heeft de directie gevraagd aan de MR of wij wilden meedenken of en op welke wijze er invulling aan
het continurooster gegeven zou moeten worden. We hebben geprobeerd om op juiste wijze en met
inachtneming van alle belangen (ouders, kinderen en docenten) tot een enquête te komen met
daaraan verbonden spelregels om de uitslag te kunnen beoordelen. Er is inmiddels al veel gezegd en
geschreven over de enquête. De conclusie van de MR was dat er niet voldaan is aan het vooraf
vastgestelde opkomstpercentage.
Daarop heeft de MR de directie geadviseerd om geen continurooster in te voeren.
Tot slot is de samenwerking met de drie scholen binnen de wijk vaker te sprake gekomen. De directie
heeft aangegeven dat er gesprekken plaatsvinden om te kijken of en waar de scholen elkaar kunnen
versterken. Dit proces zal in het komende schooljaar binnen de MR worden besproken.
Aan het einde van het schooljaar, toen duidelijk werd dat Martiene van Netten haar functie als
directeur zou neerleggen, heeft de MR een prettig kennismakingsgesprek gehad met de (toen nog
beoogd) directeur Johan Bosma. Bij dit gesprek was de directeur van de Basis ook aanwezig.
Voor volgend jaar verwacht de MR op constructieve wijze met de directeur invulling te geven aan de
MR vergaderingen.
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